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 بسم اهللا الرمحن الرحيم 

مي رهلم يسر وأعن يا كا  

  مقدمةال

مام ناصح الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن جنم بن عبد الوهاب األنصاري ابن احلنبلي، قال الشيخ اإل
احلمد هللا احلاوي كتابه أنواع العلوم، الدالَّ أمره على املوجود واملعدوم، املشرف خطابه لذوي العقول 

مل واملظلوم يوم واحللوم، الضارب األمثال ألرباب األلباب والفهوم، القاضي باحلق والفاصل بني الظا
اجتماع اخلصوم، مربم األمور بقضاٍء حمتوٍم، مرتل املاَء بقدٍر معلوٍم، ومعلم اإلنسان البيان يف األمر املظنون 

واحلكم ازوم، شارع السبيل املأمون من الكتاب املصون على لسان النيب املعصوم، أمحده محداً غري 
نوٍن وال موهوٍم، وأشهد أن الَّ إله إال اُهللا وحده ال شريك له منقوص وال مهضوم، وأؤمن به إمياناً غري مظ

شهادةً تقي حر نار السموم، وتفي تكفري ذنب املأثوم، وأشهد أن حممداً عبده ورسولُه احلاكم بشرعه 
على كل حاكم من الربية وحمكوم، املفضل مجعه على كل مفرٍد من اخللق وملموم، صلى اُهللا عليِه وعلى 

  .ابه الذين ال حتصى فضائلهم مبنثوٍر وال منظوٍم، وال تجهلُ مآثرهم إىل يوم الوقت املعلومآله وأصح

فإن الفقهاَء رضي اهللا عنهم أرباب النظر واحملرزين أدلة العرب، قد ألَّفُوا يف مذاهب اجلدال ما " وبعد"
نقوض مبثله ورمبا نِسخ يتضمن حترير االستدالل وتقرير اجلواب والسؤال أالَّ أن األمر االصطالحي م

اصطالحاً اصطالح بوعره عند قوٍم أو بسهله، واملذهب الذي يرسخ وال ينسخ ويعلو فرعه ويشمخ ما 
كان جمناه من حبات القلوب، وسقْياه من الشراب الطهور املنقى من العيوب، الكاشف ألسرار 

وقد استخرت اهللا تعاىل يف . "ن خلِْفِه ترتيلٌ ِمن حكيٍم حميدال يأِْتيِه الباِطلُ ِمن بيِن يديِه والَ ِم"الغيوب
استنباط طريٍق من طرقه، وإسكان بعض القاصدين هلذا الفن غرفةً من غرفِه، وهذا الكتاب يشتمل على 
مثانية أبواب، لكل باٍب فضل يف فصل اخلطاب، ولكنه وقف على ذوي احللوم واأللباب، ومشارع هذه 

  .لكتاب املعصوم من الزلل واالرتياباألبواب من ا

  .يف ذكر اجلدل يف الكتاب العزيز واملمدوح منه واملذموم": الباب األول"

  .أول من سن اجلدال": الباب الثاين"

  .جدال األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه لألمم": الباب الثالث"

  .ذكر األدلة وأنواعها على وجود الصانع سبحانه": الباب الرابع"
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  .ذكر األدلة على أنه واحد": الباب اخلامس"

  .ذكر أدلة البعث": الباب السادس"

  .ذكر األدلة على رسالة حممد صلى اهللا عليه وسلم من القرآن العزيز": الباب السابع"

يف السؤال واجلواب ونكٍت من اجلدال فهذه مثانية أبواٍب، وعلى توفيق اهللا سبحانه ": الباب الثامن"
  .حالة بالصوابوتعاىل اإل
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  الباب األول 

  ةجفي ذكر الجدل والح

    : يف ذكر اجلدل واحلجة

 ولفظه -اعلم أن اهللا سبحانه ذكر لفظة اجلدل وما تصرف منها يف كتابه العزيز يف تسعة وعشرين موضعاً
 اجلميع احلجة وما تصرف منها يف سبعة وعشرين موضعاً ولفظة السلطان أيضاً يف ثالثٍة وثالثني موضعاً

املراد به احلجة، فأما اجلدل فهو :  وقيل"هلَك عني سلْطَانيةْ": املراد به احلجةُ سوى موضٍع واحٍد يف احلاقة
ادع إىل سبيِل ربك باحلكمِة ":يف النحِل": أحدها: "مذموم يف كل موضٍع ذكر إال يف ثالثة مواضع

وال تجاِدلُوا أهلَ الكتاِب ": يف العنكبوِت": املوضع الثاين. ""نواملوعظِة احلسنِة وجاِدلْهم باليت هي أحس
ي أحسنالثالث. ""إالَّ باليت ه ادلِة: ُ"املوضعِجها": يف اويف ز اُهللا قولَ الّيت جتادلك ِمسع وهذه "قَد ،

فأما قوله . صةُ مشهورةُاملرأةُ هي خولةُ بنت ثعلبةَ األنصارية، كانت حتت زوِجها أوِس بِن الصامِت والق
وحيتمل .  فيحتمل أن يكون املراد باألحسن األظهر من األدلة"وجاِدلْهم باليت هي أحسن": سبحانه

التعجيز عن اإلتيان مبثل القرآن، ألنه أحسن األدلة نظاماً وبياناً وأكملها حسناً وإحساناً وأرجحها من 
وحيتمل اإلصغاُء إىل شبههم والرفق م . ا كشفاً وبرهاناًالثواب ميزاناً وأوضحها على اختالف مدلوال

وحيتمل بترك الغلظة عليهم يف حال جداهلم لتكون عليهم احلجة أظهر واجلحد منهم . يف حلها ودحضها
.  جمنونٌ"واادلة من ذلك ملا قالوا حملمٍد . أنكد وهي سنة األنبياِء عليهم السالم، مع األمم عند الدعوة

جنونٌ من غري أن يقابلهم على ذلك بقوٍل خشٍن مع النخوة العربية والعزة : ، أي"وما مسِني السوُء":قال
: ، وقالوا له"قالَ رب انصرين مبا كذَّبون... إنْ هو إال رجلٌ بِه ِجنةٌ ": وقالوا لنوح عليه السالم. اهلامشية

إنْ ": وقالوا لصاحل. "قوِم ليس يب ضاللةٌ ولكني رسولٌ ِمن رب العاملنيإنا لنراك يف ضالٍَل مبٍني قالَ يا "
 إنا لنراك يف سفَاهٍة وإنا ": ، وقالوا هلوٍد"قالَ رب انصرين مبا كذَّبون... هو إالَّ رجلٌ افْترى على اِهللا كذباً

الكَاِذبني ِمن كفَا. لنظُنقالَ يا قوِم ليس يب سالعاملني بر سولٌ ِمني رةٌ ولكنفلو قابلهم األنبياُء بغلظٍة "ه 
لنفرت طباعهم وانصرفت عقوهلم عن التسديد ملا قالوا والتدبر ملا جاؤوا به من البينات، فلم تتضح هلم 

  ."أَخذَته الِعزةُ باإلِمثوِإذَا ِقيلَ لَه اتِق اَهللا ": احملجة، ومل تقم عليهم احلجة، وشاهد هذه احلالة قوله تعاىل
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  الباب الثاني 

  في أول من سن الجدال

    

أَتجعلُ فيها من يفِْسد فيها ويسِفك الدماَء ": أول من سن اجلدال املالئكة صلوات اهللا عليهم حيث قالوا
وهذا منهم استدالل بالترجيح واألولوية، . "وحنن نسبح حبمِدك ونقَدس لك قالَ إين أعلَم ما ال تعلمونَ

 واجلعل فيها ممن يفسد فيها ويسفك الدماء، وكان جواب اهللا من سبح وقدس لك هو أوىل باإلجياد: أي
هلم الترجيح أيضاً من جهٍة أُخرى وهلذا مل يرد عليهم قوهلم، إذ قد علم سبحانه أن الذي ظنوه فيهم 

 من ترتيب خلقي "إني أَعلَم ما الَ تعلَمونَ": ووصفوهم به كائن بل عدل اهللا سبحانه إىل أمر جممٍل فقال
دبري صنعي احملوط باحلكمة الدال على القدرة فإين خلقت املالئكة من نوٍر ال ظلمة فيه، فكان منهم وت

اخلري احملض بإراديت، وخلقت الشياطني من ظلمة نار السموم وهو املارج، فكان منهم الشر احملض 
عت فيهم عقالً بإراديت، وخلقت آدم وذريته من نور وظلمٍة، فكان منهم اخلري و الشر بإراديت، ووض

يرشد إىل املصاحل، ونفساً ميالةً إىل اهلوى املُردي، وأمددت الفريقني جبنديِن يسوقان العقل والنفس إىل ما 
سبق من التقدير الناشئ عن علم التدبري، وكان حكمي يف هذين الفريقني أَنَّ من غلب عقله على هواه 

إني أعلَم ": الكني وهذا ما اشتمل عليه قوله تعاىلفهو من الناجني، ومن غلب هواه على عقله فهو من اهل
 أن اختالف الصنائع أول دليٍل على قدرة "إني أعلَم ما ال تعلَمونَ"ومما اشتمل عليه . "ما ال تعلَمونَ

 لفعلتم  أين ركبت فيهم من الشهوِة ما لو ركَّبته فيكم"إني أعلَم ما ال تعلَمونَ"الصانع،ومما اشتمل عليه 
ِفعلهم أو مل تطيقوا صبرهم على أم قد أحبوين حمبةً بذلوا فيها أبدام للتمزيق، ودماءهم لإلراقِة، 

وأرواحهم للذهاب، ومنهم الصابرونَ على أنواع املكارِه ، والصائمونَ يف اهلواجِر،والعابدونَ على ضعف 
ر حلواً يف رضائي، وتسليماً لقضائي وقدري، القوى، والناهون نفوسهم مع قوِة اهلوى، ويرونَ ذلك امل

يسابق كلُّ ويلٍّ منهم بالعبادِة أجله، يؤتونَ ما أُتوا وقلوم وِجلةُ، فظهرت حكمة اهللا عز وجل يف 
فأما إبليس فهو أول من اظهر اخلالف . خلقهم، ورجحت حجة اهللا سبحانه على املالئكة يف قدحهم

والفرق بينه وبني املالئكة أن املالئكة مل يظهر منهم خالف وال عصيان، . دوركب العناد وسار به يف البال
وإبليس أفىت ودلَّ يف مسألته فانقطع يف جمادلته وخسر يف كَرته وبيان . بل طلبوا بسؤاهلم اإليضاح والبيان

أن النار :  ومعناه"ته ِمن ِطٍنيخلَقْتِني ِمن ناٍر وخلَقْ":أنه قال. فساد تعليله، وإزاغته عن الصواب يف تأويله
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جوهر لطيف شفاف له قوة اإلشراق وسلطان اإلحراق، والطني جسم مظلم كثيف، ليس باللطيف وال 
والسجود خدمة يتضمن تعظيم املسجود له واَألوىل ا األعلى منهما، هذا منتهى كالمه . اخلفيف

 أنه عارض النص بالقياس وهو فساد يف االعتبار ":منها: "ومضمون قوله وهو مردود عليه من وجوه
. وعدم استبصار؛ ألن العمل بالنص مقدم على القياس؛ ألن سهام القياس تصيب مرة وختطئ أُخرى

ُأن املاء والتراب واهلواء والنار أصول األجسام ": ومنها. "وكالم املعصوم املرته عن الغلط والزلل ال خيطى
م جسم إالَّ باجتماعها، وإذا كانت متكافئة يف التأثري فاختصاص أحدها فال يقو. ومواد املركبات

املاء والتراب، : أن الطني اشتمل على أصلني من األصول األربعة ومها": ومنها. "باألفضلية ال دليل عليه
وعلى تقدير تسليم التفاضل فاملاء افضل؛ ألن . فكيف يكون اصل واحٍد منهما خرياً من أصلني متكافئني

: على تقدير صحة قياسه فالترجيح للسجود من وجهني": ومنها. "سلطانه يقهر سلطان النار إذا التقيا

أن مصلحة امتثال األمر راجحةٌ على االمتناع؛ ألن امتثال األمر آمن من العقاب املرتب على ": أحدمها"
ن جهته يلزم منه ختطئة األمر إىل أن االمتناع من السجود ذا التعليل املذكور م": الوجه الثاين. "املخالفة

إن كل : وقد قال بعض املتكلمني. وضع الشيء يف غري موضعه، وذلك يف غاية اجلناية على اإلله احلكيم
بل هي شبهةٌ واحدةٌ مطردةٌ يف كل مذهب : قال املصنف. شبهٍة وقعت يف امللل فأصلها من شبهيت إبليس

 احلجة فهي عبارة عن دليل الدعوى وقد تطلق على الشبهة وأما. فاسٍد وقد ذكرنا ذلك يف كتاب الربوق
     ِلئَالَّ يكونَ ":  ، وقال تعاىل"حجتهم داِحضةٌ ِعند ربهم": قال اهللا تعاىل. أيضاً؛ ألا مستند املخالفة

 أي الدليل القاطع الذي ال يعارضه "فللَِّه احلجةُ البالغةُ": ، وقوله تعاىل"ِللناِس علَى اهللا حجةٌ بعد الرسِل
، وقد قيل يف قوله تعاىل إخباراً عن "وِتلْك حجتنا آتيناها إبراهيم علَى قوِمِه": معارض، وذلك قوله تعاىل

 أي حجٍة وإمنا غرهم بالشبهِة فاحلجة حقيقةٌ يف الدليل جماز يف "وما كانَ يل عليكُم ِمن سلْطَاٍن"إبليس
 أي الدليل القاطع الذي ال "فللَِّه احلجةُ البالغةُ": ، وقوله تعاىل"َاِس علَى اهللا حجةٌ بعد الرسِلّ.الشبهِة

، وقد قيل يف قوله تعاىل "وِتلْك حجتنا آتيناها إبراهيم علَى قوِمِه": يعارضه معارض، وذلك قوله تعاىل
 أي حجٍة وإمنا غرهم بالشبهِة فاحلجة حقيقةٌ يف الدليل " سلْطَاٍنوما كانَ يل عليكُم ِمن"إخباراً عن إبليس

  .جماز يف الشبهِة
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  الباب الثالث 

  في جدال األنبياء عليهم السالم لألمم

    

استغِفروا ربكُم إنه ": قال: جدال نوح عليه السالم: يف جدال األنبياء عليهم الصالة والسالم لألمم أوهلم
. وميددكم بأموال وبنني وجيعلْ لكُم جناٍت وجيعلْ لكم أنهاراً. سِل السماَء عليكُم مدراراًير. كانَ غفاراً

وجعل . أملْ تروا كيف خلق اللُه سبع مساواٍت طباقاً. وقد خلقكُم أطواراً. ما لكُم ال ترجونَ للَِّه وقاراً
. مث يعيدكم فيها وخيِرجكُم إخراجاً. تكُم ِمن األرِض نباتاًواُهللا أنب. القَمر فيهن نوراً وجعلَ الشمس ِسراجاً

ولقد أرسلْنا نوحاً إىل قوِمِه إين ": ، وقال تعاىل"والُله جعلَ لكُم األرض ِبساطاً ِلتسلكُوا منها سبالً ِفجاجاً
مبني يوٍم أل. لكُم نذير ذَابعليكُم ع افوا إالَّ اهللا إين أخدقوِمِه . يمأن ال تعب وا ِمنكفر فقال املأل الذين

ما نراك إال بشراً ِمثْلَنا وما نراك اتبعك إالَّ الذين هم أراِذلُنا بادي الرأي وما نرى لكُم علَينا ِمن فَضٍل بلْ 
نْ كنت على بينٍة من يا قوِم أرأيتم إ":  أجام نوح عليه السالم باحلجِة العظمى فقال"نظُنكُم كاذبني

 إىل هنا هي احلجة العظمى، وهذه احلجة العظمى هي اليت أضافها اهللا عز وجل إىل نفسه يف "ربي
قالوا يا ".  وقد أشبعنا القول فيها يف كتاب احلجة العظمى"وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قوِمِه":قوله

جدالَن ا فأكثرتنقد جادلْت الصاِدقنينوح ِمن تا إنْ كُننِعدا توحجاجه وله . "ا فأِتنا ِبم جدالُ إبراهيم
رأَى كوكباً ": األول. "مع منرود وقومه": الثالث. "مع أبيه": الثاين. "مع نفسه": األول"ثالثة مقامات 

مكانه ومل ير قبله مثله، وجهُ استدالله أنه رأى إنارةَ الكوكب وحسنه وعلو . قالَ هذا ريب إىل آخر القصة
هذا ريب، بناء على أن الرب ال ينبغي أن يكون له مثل، فلما أفل أدرك نقصه وعيبه؛ الن األفول : فقال

تغري، والتغري حدوثُ والكامل ال جيوز عليه احلدوث؛ ألنه صانع احلدوث وطرد القياس يف اإلثبات والنفي 
ث علم أا مكونة مصنوعة علم أا ال بد هلا من صانع هو على باقي الكواكب باالعتبار األول، ومن حي

 ليدخل يف ذلك الكواكب اليت "وجهت وجهي للذي فَطَر السمواِت واألرض": أكملُ منها فقالَ
واذْكُر يف الكتاِب إبراهيم إنه كان ": قال اهللا تعاىل": املقام الثاين مع أبيه. "اعترضته يف طريق االستدالل

يا أبِت إني قد جاءين . إذ قالَ ألبيِه يا أبِت ِلم تعبد ماال يسمع وال يبِصر وال يغِني عنك شيئاً. ديقاً نبياًص
. يا أبِت ال تعبِد الشيطانَ إنَّ الشيطانَ كان للرمحِن عِصياً. ِمن العلِم ما مل يأتك فاتِبعين أهدك صراطاً سِوياً

قال أراِغب أنت عن آهليت يا .  أخاف أنْ يمسك عذاب ِمن الرمحِن فتكونَ للشيطاِن وِلياًيا أبِت إين
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فكان جواب أبيِه جواب جاهٍل، النه قابله على نصحه له . "إبراهيم لئن مل تنته ألرجمنك واهجرين مِلياً
املقام . ""قَالُوا حرقُوه وانصروا آهلتكم" أنبالرجِم واهلجر أشبه جواب قومه، وما كانَ جواب قومه إال

أَلَم تر إىل الذي حاج إبراهيم يف ربِه أَنْ آتاه الُله امللك إذ ": مع النمروِد وقومه وهو قوله تعاىل": الثالث
يأيت بالشمِس ِمن املشِرِق قَالَ إبراهيم ربي الذي يحي ومييت قالَ أنا أحيي وأميت قالَ إبراهيم فإنَّ اهللا 

الظاملني واُهللا ال يهدي القوم الذي كَفَر ِهترِب فَبا من املغ ا . "فأِتمه معارضة إال أصن خم فالصادر
فاسدة، النَّ حقيقةَ اإلحياء واإلماتة اليت فسرها خصمه غري الذي قَصده إبراهيم، فال خيلو حال منرود إما 

حقيقة اإلحياء واإلماتة، أو فهم إال أنه قصد املصادمة واملباهتة، وكالمها يوجب العدولَ أن يكونَ ما فهم 
إىل دليٍل يفضح معارضته ويقطع حجاجه، ومىت كان اخلصم ذه الصفة جاز خلصمه االنتقال إىل دليٍل 

وحاجه ": تعاىلآخر أقرب إىل الفهم وأفلج للحجة، وسيأيت نظريه يف قصة موسى عليه السالم، قال اهللا 
فأي ":  إىل قوله"وكَيف أَخاف":  وذكر احلجة العظمى فقال"قَومه قالَ أَتحاجوني يف اِهللا وقَد هداِن

فإن قيل ما احلكمة أنه جادل امللك .  وقد شرحنا هذا يف كتاب احلجة العظمى"الفَريقِني أَحق باألمِن
     بالشمس من املشرق وكل ذلك ميكن دعوى املعارضة له باإلحياء واإلماتة واإلتيان

والكالم عليه، ومل يدعه باحلجة العظمى وجادل قومه باحلجة العظمى، فاجلواب أن امللك كان يدعي 
الم عليه، .الربوبية، فال يقال انه ال خيلو إما أن يكون لنا إله أو ال خبالف حال قومه فإنهم مل يدعوا ربوبيةً

يدعه باحلجة العظمى وجادل قومه باحلجة العظمى، فاجلواب أن امللك كان يدعي الربوبية، فال يقال ومل 
  .انه ال خيلو إما أن يكون لنا إله أو ال خبالف حال قومه فإنهم مل يدعوا ربوبيةً

 إىل أن قال " العاملنيفَأِْتيا ِفرعونَ فقوالَ ِإنا رسولُ رب": جدال موسى عليه السالم قال اهللا سبحانه
قالَ ملن . قالَ رب السمواِت واألرِض وما بينهما إنْ كُنتم موقنني. قَالَ ِفرعونَ وما رب العاملني": سبحانه

قالَ . قالَ إنَّ رسولَكُم الذي أُرِسلَ إليكُم نونُ. قالَ ربكُم ورب آباِئكُم األولني. حولَه أَالَ تستمعون
.  قال لِئِن اختذْت إهلاً غَيِري الجعلنك ِمن املسجونينَ.رب واملشرِق واملغرِب وما بينهما إنْ كنتم تِعقُلون

قالَ فأِت بِه إن كنت ِمن الصادقني فَألقى عصاه فإذا هي ثُعبانٌ مبني ونزع . قالَ أَو لَو جئتك بشيٍء مبٍني
 هدياُء للناظرينضبي أنَّ فرعونَ ملا قال"فإذا هي ذلك ِه الداللِة منواإلشارةُ إىلَ وج  :" با رمو

األول فال شيَء قبله "العاملني النه ،العاملني ال ماهية له ورب ،العاملني ماهية رب سؤالُ عن موسى أنه علم
شياء منه، فلم يشتغلْ موسى برد سؤِاِلِه وبياِن فساِدِه، وكانَ فيكونُ منه، بلْ هو مكِّونُ ما تتكونُ األ

 فحصر الكائناِت يف "رب السمواِت واألرض وماَ بينهما": املقصود تعريف الرب جلَّ وعالَّ بصفتِه فقال
أنا " قوله  رداً على فرعونَ"قالَ ربكُم ورب آباِئكم األولني. أَال تستمعونَ": ثالث كلماٍت فلما قال

:  أردف ماُ ِذكر بشاهديِن آخريِن فقالَ"إن رسولَكم الذي أُرِسلَ إليكم نون":  فلما قالَ"ربكُم األعلى
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؛ النَّ املشرق واملغرب آيتاِن عظيمتاِن ال يقدر فرعونُ على ادعاِئهما، "رب املشِرق واملغرِب وماَ بينهما"
قالَ أَو لَو جئتك بشيٍء . لئن اتخذْت إهلاً غَيِري الجعلنك ِمن املسجونين": فلَّما اندحضت حجته قال

قالَ فأِت بِه إن كنت ِمن الصادقني فَألقى عصاه فإذا هي ثُعبانٌ مبني ونزع يده فإذا هي بيضاُء . مبٍني
ما، و"للناظرينا أنزلت على آدم بسبب  آيتان عظيمتان يف انقالب اعياإمنا كانت اآلية يف العصا؛ أل

الكلب ملا نبح عليه ملا تعاظمت دعوى فرعون قوبل ا إهانةً له واستحقاراً، وكوا ظهرت يف صورة 
وفرعون بإظهار كرمِه وعدلِه لني وفعله قاتلٌ لنفسِه .ثعباٍن مناسب حلاله؛ ألن مسها لني وفعلها قاتل

 البيضاُء فاإلشارة فيها جئتك بالشرع النري األبيض الذي ال ظلمةَ فبه، كما قال رسول اهللا فأما يده. وغريِه
 وملا كانت آية موسى عليِه السالم ِحسيةً، ومعجزاته مرئيةً مل خياطبهم باحلجِة "جئتكم ا بيضاَء نقية"

 مؤمن ا عقلية، وملا مهُّوا بقتلِه اهلم اُهللا سبحانهأتقتلونَ ": آِل فرعون احلجة العظمى فقالالعظمى؛ أل
رجالً أنْ يقولَ ربي اُهللا وقد جاَءكُم بالبيناِت من ربكُم وإنْ يك كاذباً فعليِه كَِذبه وإنْ يكُ صاِدقاً 

 لكفار "وأما جدال رسول اهللا .  وقد شرحنا ذلك يف كتاب احلجة العظمى"ِيصبكُم بعض الذي يعدكُم
  .واليهود فسيأيت يف ذكر األدلة الدالة على ِصدق رسالتهقريش 
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  الباب الرابع 

  في ذكر األدلة على وجود الصانع سبحانه

أعلم أا ال حتصى ألن كل موجوٍد عن عدم فهو دليل على : يف ذكر األدلة على وجود الصانع سبحانه
 وذلك التسبيح إذعان ملوجده وعبادةٌ "وإنْ ِمن شيٍء إالَّ يسبح ِبحمِدِه": وجود موجٍد كما قال سبحانه

  : لربه كما قيل

 الواحدعلى أنه  تدلُّ  وفي كلِّ شيٍء له آيةٌ

    

وإىل السماِء كيف . أفَالَ ينظُرونَ إىل اإلبِل كيف خِلقَت": فأما أدلة الكتاب العزيز فمنها قوله تعاىل
تِفعر .صبتن وإىل اجلباِل كيف .تِطحس وإىل األرِض كيف .ذَكِّرم إمنا أنت أمل ": ، وقال تعاىل"فَذَكِّر

وجعلْنا . وجعلْنا الليلَ لباساً. وجعلنا نومكُم سباتاً. وخلَقْناكم أزواجاً. تاداًواجلبالَ أو. جنعِل األرض ِمهاداً
لنخِرج . وأنزلْنا من املعِصراِت ماٍء ثجاجاً. وجعلْنا ِسراجاً وهاجاً. وبنينا فَوقَكم سبعاً ِشداداً. النهار معاشاً
 وصرف سبحانه هذه الكلمات يف كتابه العزيز وصرف هذه األدلة منها "لفافاًوجناٍت أ. ِبِه حباً ونباتاً

أأنتم أشد خلقاً ": الداللة على وجوده وقدرته وحكمته، وأنه ال مشارك له وال معاضد وال مغالب فقال
أخرج . رض بعد ذلك دحاهاواأل. وأغْطَش لَيلَها وأخرج ضحاها. رفَع سمكَها فَسواها. أم السماُء بناها

وهو الذي مد األرض وجعلَ ": ، وقال تعاىل"واجلبالَ أرساها متاعاً لكم وألنعاِمكم. منها ماَءها ومرعاها
فيها رواِسي وأَنهاراً وِمن كُلِّ الثمراِت جعلَ فيها زوجيِن اثنِني يغشي الليلَ النهار إنَّ يف ذلك آلياٍت لقوٍم 

ويف األرِض ِقطَع متجاورات وجنات ِمن أعناٍب وزرع وخنيلٌ صنوانٌ وغري ِصنواٍن يسقى مباٍء . تفكرونَي
إنَّ يف خلِق ": ، وقال تعاىل"واحٍد ونفضلُ بعضها على بعٍض يف اُألكُِل إنَّ يف ذلك آلياٍت لقوٍم يعقلونَ

 اليت تجري يف البحِر مبا ينفع الناس وما أنزلَ الُله ِمن السمواِت واألرِض واختالِف الليل والنهاِر والفُلِْك
السماِء من ماٍء فأحيا ِبِه األرض بعد موِتها وبثَّ فيها من كُلِّ دابٍة وتصريِف الرياِح والسحاب املسخِر 

والقمر نوراً وقَدره هو الذي جعلَ الشمس ضياًء ": ، وقال تعاىل"بني السماِء واألرِض آلياٍت لقوٍم يعقلونَ
، وقال "منازلَ ِلتعلموا عدد السنني واحلساب ما خلق اُهللا ذلك إالَّ باحلق يفصلُ اآلياِت لقوٍم يعلمونَ

ترزق تِوجلُ الليلَ يف النهاِر وتوجلُ النهار يف الليِل وتخرج احلي من امليِت وتخرج امليتَ من احلي و":تعاىل
إنَّ اَهللا فالق احلب والنوى يخرج احلي من امليِت وخمرج امليِت ِمن ":  ، وقال تعاىل"من تشاُء بغِري حساٍب



ابن احلنبلي-استخراج اجلدال من القرآن الكرمي       11  

احلي ذلكم اُهللا فأنى تؤفكونَ فاِلق اإلصباِح وجعلَ الليلَ سكناً والشمس والقمر حسباناً ذلك تقدير العزيِز 
 جعلَ لكُم النجوم لِتهتدوا ِبها يف ظُلُماِت البر والبحِر قد فصلْنا اآلياِت لقوٍم يعلمون العليِم وهو الذي

هو ":  ،وقالَ تعاىل"وهو الذي أنشأَكُم ِمن نفٍس واحدٍة فمستقر ومستودع قد فصلْنا اآليات لقوٍم يفقهونَ
 يف الُفلِك وجرين م بريٍح طيبٍة وفِرحوا ا جاَءا ريح الذي يسريكُم يف الَبر والبحِر حتى إذاَ كنتم

عاصف وجاَءهم املوج من كُلِّ مكاٍن وظَنوا أنهم أحيطَ م دعوا اهللا خملصني لَه الدين لئن أجنيتناَ ِمن هِذِه 
الشاكرين ِمن نيف البحِر": ، وقال تعاىل"لنكُون ركم الضإذا مسواهتدعون إال إي نوقال تعاىل" ضلّ م ، :

وجعلْنا فيها جناٍت ِمن خنيٍل وأعناٍب . وآيةٌ هلم األرض امليتة أحييناها وأخرجنا ِمنها حباً فمنه يأكلُونَ"
اج ليأكلوا ِمن مثِرِه وما عملَته أيديهم أفالَ يشكرونَ سبحانَ الذي خلق األزو. وفجرنا فيها ِمن العيون

. وآيه هلم الليلُ نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمونَ. كلَّها مما تنبت األرض ومن أنفِسهم ومما ال يعلمون

القدمي ال . والقمر قدرناه مناِزلَ حتى عاد كالعرجوِن. والشمس جتري ملستقر هلا ذِلك تقدير العزيز العليِم
 القمر ينبغي هلا أن تدِرك ونَالشمسحبسالنهاِر وكلٌّ يف فَلٍَك ي هم . وال الليلُ سابقا محلنا ذريتوآيةٌ هلم أن

إال . وإن نشأ نغِرقْهم فال صريخ هلم وال هم ينقَذُونَ. يف الفلِك املشحوِن وخلقْنا هلم ِمن مثله ما يركبون
وا أنا خلقنا هلم مما عِملَت أيدينا أنعاماً فهم هلا ماِلكُونَ أو مل ير": ، وقال تعاىل"رمحةً ِمنا ومتاعاً إىل حٍني

    ، وقال "وهلم فيها منافع ومشاِرب أفال يشكرونَ. وذللناها لَهم فمنها ركُوم وِمنها يأكلونَ

أأنتم . رأيتم املاَء الذي تشربونَأف": ، وقال تعاىل"أأنتم تخلُقُونه أم حنن اخلاِلقُونَ. أفرأيتم ما متنونَ": تعاىل
أأنتم أنشأتم شجرتها أم حنن . أفرأيتم النار اليت تورونَ": ، وقال"أنزلتموه ِمن املزِن أم حنن املرتلون

 مث خلقنا .مث جعلناه نطفةً يف قراٍر مكٍني. ولَقَد خلقناَ اإلنسان ِمن سالَلٍة ِمن طٍني": ، وقال تعاىل"املنشئون
فلينظِر اإلنسانُ إىل طعامِه أَنا صببنا ": ، وقال تعاىل"فتبارك اُهللا أحسن اخلالقني":  إىل قوله"النطفة علقةً

، فوجه الداللة من هذه اآليات جلي ملن "متاعاً لَكُم وألنعاِمكُم":  إىل قوله"املاَء صباً مث شققنا األرض شقٌاً
 وقد مدح اُهللا تعاىل قوماً أدم الفكر إىل "انظر كيف نصرف اآلياِت": ال تعاىلق. سبقت له السعادات

ويتفكرونَ يف خلِق السموات واألرِض ربنا ما خلقت هذا باطالً ": قال سبحانه وتعاىل. معرفة العرب
أفرأيتم املاَء ": ، وقال تعاىل"ن اخلاِلقُونَأأنتم تخلُقُونه أم حن. أفرأيتم ما متنونَ".: "سبحانك فِقنا عذاب الناِر

أأنتم أنشأتم . أفرأيتم النار اليت تورونَ": ، وقال"أأنتم أنزلتموه ِمن املزِن أم حنن املرتلون. الذي تشربونَ
 جعلناه نطفةً يف قراٍر مث. ولَقَد خلقناَ اإلنسان ِمن سالَلٍة ِمن طٍني": ، وقال تعاىل"شجرتها أم حنن املنشئون

فلينظِر اإلنسانُ إىل ": ، وقال تعاىل"فتبارك اُهللا أحسن اخلالقني":  إىل قوله"مث خلقنا النطفة علقةً. مكٍني
، فوجه الداللة من هذه "متاعاً لَكُم وألنعاِمكُم":  إىل قوله"طعامِه أَنا صببنا املاَء صباً مث شققنا األرض شقٌاً

 وقد مدح اُهللا تعاىل قوماً "انظر كيف نصرف اآلياِت": قال تعاىل. ات جلي ملن سبقت له السعاداتاآلي
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ويتفكرونَ يف خلِق السموات واألرِض ربنا ما خلقت ": قال سبحانه وتعاىل. أدم الفكر إىل معرفة العرب
  ."هذا باطالً سبحانك فِقنا عذاب الناِر

معرفة اهللا سبحانه لقوم خمصوصني من طريق آخر وهم املالئكة وما جرى هلم من وقد حصلت ": فصل"
ويف قصة إبليس كفاية له عن التنويع فيما يقيس والتجنيس، وحصل العلم اليقيين آلدم . سؤال وجواب

 واألنبياُء مائة ألف نيب وأربعة وعشرون ألف نيب الكل عرفوا. فيما حدث من أمره وتقادم فاستسلم وسامل

الصانع معرفة اليقني، منهم املرسلون ثلثمائة وثالثة عشر أغىن عيان اآليات عندهم عن اخلرب، ففي نوٍح 
ودعوته وجناة أهل سفينته، ويف إبراهيم وناره وحياة أطياره، ويوسف وبراءته بشهادة غالمه وإجابته يف 

ه، ومرمي وابنها، آيات قضاء حاجاته وإهالك عدوه من مجيع جهاته، ويونس وحوته، وزكريا وسكوت
عاٍمل حي هلم كثرة كلهم أخرب عن وجود إلٍه واحٍد قادٍر مريد دحال ت ويتبع هذا اجلمع مجع ،بينات .

ولو مل يكن هناك دليل على . واألنبياُء وأتباعهم هم حجج اخللق وعلماؤهم وأعيان العلماء ونبالؤهم
ت املذكورة كان ذلك كافباً يف حصول العلم واليقني وجود اإلله سوى اتفاقهم على وجوده بالصفا

  .خبربهم إذ كانوا مجيعاً ال يتصور التواطُؤ منهم على الكذب واُهللا اهلادي بفضلِه
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  الباب الخامس 

  في ذكر األدلة على أنه واحد سبحانه

    

أنه واحد؛ ألن ومن حيث ثبت أنه موجود بصفة الوجوب ثبت . ذكر األدلة على أنه واحد سبحانه
الصنعة مفتقرة إىل الصانع وليست مفتقرة إىل ما زاد على الصانع، فصار وجود ما زاد على الصنعة جائزاً 

وأما أدلة الكتاب العزيز فكثرية، من ذلك قوله تبارك . واجلائز الوجود ال جيوز أن يكون إهلاً مبدعاً قدمياً
 وهذا الدليل معتمد أرباب الكالم من أهل اإلسالم، وقد نقل " لفسدتالو كانَ ِفيِهما آهلةٌ إالَّ اُهللا": وتعاىل

نظرت يف سبعني كتاباً من كتب التوحيد فوجدت مدارها على قوله : عن بعض علماء السلف أنه قال
ُهللا ِمن ولٍد ما اختذَ ا":  دليل آخر يف سورة املؤمنني قوله تعاىل"لو كانَ ِفيِهما آهلةٌ إالَّ اُهللا لفسدتا": تعاىل

 ويف "وما كان معه من إلٍه إذاً لذهب كُلُّ إلٍه مبا خلق ولعالَ بعضهم على بعٍض سبحانَ اِهللا عما يصفُونَ
واإلجياز مستحسن يف كل مكان وههنا . الكالم حذف وتقديره ولو كان معه آهلةٌ وإمنا حذف لإلجياز

 إبطالٌ على تقدير، وإمنا ذهب كل إلٍه مبا خلق ألجل طلب اكمل حسناً لئالَّ يتكرر ذكر اإلله؛ ألنه
" دليل آخر."االستعالء بالعلو والقدرة، وذلك منشأ املخالفة واملنافسة والتغالب واملغلوب ال يكون إهلاً

لب  ومعناه أن اآلهلة تط"قُلْ لو كانَ معه آهلةٌ كما يقولونَ إذاً البتغوا إىل ذي الرِش سبيالً": قوله سبحانه
املنازعة واملخالفة يف املراد فحينئٍذ يقع الفساد إذ يريد أحدمها حياة شخص وآلخر موته، أو إسعاده 

جيوز أن يكون اثنان تتفق ": أحدمها: "واآلخر إشقاَءه، فإن قيل الشبهة على هذه األدلة من وجهني
 وجود الشيء وضده من املوت قالوا ملا رأينا": الشبهة الثانية. "إرادما فال يقع خالف فال يقع فساد

واحلياة، والنور والظلمة، واخلري والشر، وما يقتضي احلكمة وينافيها من النقض بعد البناء والعجز بعد 
استحالة اإلرادة وجود اثنني ال : واجلواب عن الشبهة األوىل. القوة، جاز أن ينسب إىل مدبرين اثنني

 يف العلم والقدرة واإلرادة واحلكمة والتدبري على وجٍه ال تنفك ارادة أحدمها عن إرادة اآلخر متكافئني
  .تتقدم صفة اآلخر يف األعيان واألذهان فإذا مها واحد مسوه اثنني

أن صدور الشيء وضده أدل على قدرة الصانع، وقد نبه سبحانه على ذلك : واجلواب عن الشبهة الثانية
تسقَى مباٍء واحٍد ونفضلُ بعضها على بعٍض يف ": يف عدة مواضع من الكتاب العزيز من ذلك قوله تعاىل

  ."اُألكُِل
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  الباب السادس 

  في ذكر أدلة البعث في الكتاب العزيز

    

ويقولُ اإلنسانُ أإذا ما ِمت لسوف ": وهي كثرية من ذلك قوله تعاىل: ذكر أدلة البعث يف الكتاب العزيز
أو مل ير اإلنسانُ أنا خلقناه من "، ومثله " أنا خلَقْناُه ِمن قَبلُ ومل يك شيئاًأو الَ يذكَر اإلنسانُ. أُخرج حياً

مبني ها هنا أيب بن خلٍف"نطفٍة فإذا هو خصيم مث ذكر سبحانه وتعاىل شبهةً . وقيل العاص بن وائٍل. املراد
:  فجاء اجلواب من وجهني"م وهي رميموضرب لنا مثالً ونسي خلْقَه قالَ من يحيي العظا": فقال

جدالً يتضمن فساد شبهته من جهة أنه استبعد اإلعادة واحلياة يف عظام وحٍش وترك نفسه، ": أحدمها"
قلْ "": الوجه الثاين. "وذلك أهم من إحياء احليوان البهيم، ألن إجياد احليوان البهيم كان ألجل اإلنسان

رل مإىل آخر السورة فإن إجياد املبادئ أصعب يف مطرد العرف وحكم العقل من "ٍةحيييها الذي أنشأها أو 
 "الذي جعلَ لكم ِمن الشجِر األخضِر ناراً": رد شيٍء كان إىل ما كان على ما ال خيفى وقوله سبحانه

ني بفعل ذلك، مث إجياد شيٍء مما ينافبه وينافره، فال بد من قوٍة من خارج تغلب على املتنافرين املتنافي: معناه
 "أو ليس الذي خلق السمواِت واألرض بقادٍر على أن يخلُق مثلَهم بلَى وهو اخلالَّق العليم": قال سبحانه

من قدر على خلق السموات واألرض قدر على خلق هذا النوع اللطيف والشكل الضعيف، وإذا : معناه
 ":  سبحانه عن نفسه مباذا خيلق األشياء وتكون فقالمث أخرب. قدر على إجياده قدر على رده بعد نفاده

إنما قولُنا لشيٍء إذا أردناه أنْ نقولَ لَه "، ويف موضع آخر"إنما أمره إذا أراد شيئاً أنْ يقولَ لَه كُن فيكونُ
، فعم "رجعونَفسبحانَ الذي بيِدِه ملكوت كُلِّ شيٍء وإليِه ت": ، وعند ذلك سبح نفسه فقال"كُن فيكونُ

. املوجود واملعدوم واإلبداَء واإلعادة وجعل الرجوع خامتة الكالم؛ ألن اإلنكار له واألدلة أقيمت عليه

، ومن أدلة البعث "فسيقولونَ من يِعيدنا قل الذي فطركُم أَول مرٍة": ومن أدلة البعث يف قوله سبحانه
يده وهو أهونُ عليِه ولَه املثَلُ األعلى يف السموات واألرِض وهو العزيز وهو الذي يبدأَ اخللق مث يع": قوله

 ضرب مثٍل، ألن املقدورات عندنا متفاوتة يف العسر "وهو أهونُ علَيِه": ، وإمنا قالَ سبحانه"احلكيم
 وإجياد شيٍء من واليسر باختالف القدرة اليت تزيد وتنقص يف حقنا، وملا كان إجياد شيٍء مستحيالً منا،

وملا استحال يف حقه العجز والضعف عن إجياد . ضرب ذلك مثالً" أفعل"شيٍء ممكناً، فاستعار له كلمة 
 وذلك مطرد يف سائر صفاته سبحانه من العلم والقدرة واحلياة "ولَه املثلُ األعلَى": شيٍء ال من شيٍء قال



ابن احلنبلي-استخراج اجلدال من القرآن الكرمي       15  

ان من ذلك مثاله قولنا عامل، والواحد منا عامل، والرمحة والرضا والغضب، وكل صفٍة وصف ا اإلنس
ولكن يطلق على املخلوق باعتبار معلوٍم ما، وإن علمه من جهة جهله من جهاٍت، مث ِعلْمه إما بطريق 

اخلرب والنظر أو االضطرار، واهللا سبحانه عامل مبا كان وما يكون على وجٍه ال خيفى عليه شيٌء وال يداخله 
: قال تعاىل. ال النسيان وال يتقدم بزماٍن وال مكاٍن وال نظٍري وال حيٍز وال اضطرارالشك وال الذهول و

"لَقخ نم لَمعلَى": ، فهذا معىن قوله"أَالَ ياملثلُ األع لَهوا يف ":  ومن أدلة البعث قوله تعاىل"وقُلْ سري
، ومن أدلة "ِخرةَ إنَّ اَهللا علَى كُلِّ شيٍء قديراألرض فانظُروا كيف بدأ اخللق مث اُهللا ينِشىُء النشأَةَ اآل

وِمن آياِتِه أنك ترى األرض خاشعة فإذا أنزلْنا عليها املاَء اهتزت وربت إنَّ الذي ": البعث قوله تعاىل
لَى كُلِّ شيٍء قديرع هِإن حي املوتىا لَماهيم ما متنون": له، ومن أدلة البعث يف سورة الواقعة قو"أحأفرأيت" 

 ووجه داللة النار على البعث "أفرأيتم النار اليت تورونَ" "أفرأيتم املاَء الذي تشربون" "أفرأيتم ما حترثُون"
أن النار تكمن يف الشجر واحلجر مث تظهر بالقدح،وتشب بالنفخ، فاحلجر والشجر كالقرب، والقدح 

 سبحانه يف هذه السورة هذه األدلة األربعة متوالية؛ ألنه بدأَ والنفخ كالنفخة يف الصور، وإمنا ذكر اهللا
، وإن اجلاحدين كما قال كانوا "خافضةٌ رافعةٌ. ليس لوقعِتها كاذبةٌ": السورة بالواقعة وهي القيامة وقال

رة ، ومن أدلة البعث يف سو"موعون إىل ميقاِت يوٍم معلوٍم. قُلْ إنَّ األولني واآلخرين": يقولون
    أو ملْ يروا ": األحقاف

أنَّ اَهللا الذي خلق السمواِت واألرض ومل يعي خبلقِهن بقادٍر علَى أَنْ يحيي املوتى بلَى إنه علَى كُلِّ شيٍء 
ةً"، ومن أدلة البعث"قديرخمضر األرض أنَّ اَهللا أنزل من السماِء ماًء فتصبح دلة واأل: قال املصنف. "أمل تر

فما وعد اهللا تعاىل به من البعث : وأما الوجوب. فالنظائر احلسية: أما اجلواز: على البعث جوازاً ووجوباً
واإلعادة، وإكرام الطائعني جبنته وإهانة ارمني بعقوبته وما اقتنع للخلق بتكرير وعده الصادق حىت حلف 

 لَن يبعثُوا قُلْ بلى وربي لَتبعثُن مثَّ لتنبؤنَّ مبا زعم الذين كَفَروا أنْ"على ذلك يف عدة مواضع من ذلك 
ويستنبئُونك أحق ":  ومن ذلك"فورب السماِء واألرِض إنه حلق ِمثْلَ ما أنكم تنِطقُونَ" ومن ذلك "عملتم

لَحق هي إنورب بَ."هو قُلْ إي خبلقِهن السمواِت واألرض ومل يعي اَهللا الذي خلق  ييحلَى أَنْ يقادٍر ع
لَى كُلِّ شيٍء قديرع هلَى إنب ومن أدلة البعث"املوتى ،" األرض أنَّ اَهللا أنزل من السماِء ماًء فتصبح أمل تر

: وأما الوجوب. فالنظائر احلسية: أما اجلواز: واألدلة على البعث جوازاً ووجوباً: قال املصنف. "خمضرةً

 به من البعث واإلعادة، وإكرام الطائعني جبنته وإهانة ارمني بعقوبته وما اقتنع للخلق فما وعد اهللا تعاىل
زعم الذين كَفَروا أنْ لَن يبعثُوا قُلْ "بتكرير وعده الصادق حىت حلف على ذلك يف عدة مواضع من ذلك 

 "اِء واألرِض إنه حلق ِمثْلَ ما أنكم تنِطقُونَفورب السم" ومن ذلك "بلى وربي لَتبعثُن مثَّ لتنبؤنَّ مبا عملتم

  ."ويستنبئُونك أحق هو قُلْ إي وربي إنه لَحق": ومن ذلك
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وإنْ تعجب فعجب قولُهم أَِئذا كُنا ": ومل يكن ملنكٍر شبهٍة إال جمرد تعجب واستبعاد قال اُهللا تعاىل" فصل"
أن كان لك عجب من شيٍء فمن إنكارهم البعث فاعجب؛ ألنَّ :  معناه"تراباً أَِئنا لفي خلٍْق جديٍد

العجب ما ندر وجوده وخفي سببه، وليس هذا مما ندر وهم يشاهدون إحياء األرض بعد موا واكتساَء 
األشجار بعد عريها، وعود النهار بعد زواله والليل بعد ذهابه، وإخراج احلي من امليت وامليت من احلي 

 خفي سببه، فإن اهللا سبحانه هو الفاعل لذلك واملخترع له والقادر عليه، وحكمته إظهار ما استتر وال مما
ثبت أن اهللا عز وجل : عن خلقه من تدبريه، وما النشأة الثانية بأعجب من األوىل، وقد قال بعض احلكماء

 يكون أنقض وال مماثله حكيم، واحلكيم ال ينقض ما بىن إال حلكمه أمت من حكمِة النقِض وال جيوز أن
  .على ما ال خيفى
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  الباب السابع 

  صلى اهللا عليه وسلم من الكتاب العزيز  في ذكر أدلة نبوة محمد

والكتاب العزيز كله دليلٌ على صدق رسالته بل كل سورٍة منه : ذكر أدلة نبوة حممٍد من الكتاب العزيز
التحدي بذلك يف الكتاب العزيز يف مخسة مواضع من دليل عليه ملكان العجز عن اإلتيان مبثلها، وقد ورد 

وإنْ كُنتم يف ريٍب مما نزلْنا على عبِدنا فأتوا بسورٍة من مِثِله وادعوا شهداَءكُم ِمن دوِن ": ذلك قوله تعاىل
صادقني مقوله عز وجل: املوضع الثاين. "اِهللا إنِّ كنت :" واجلن على أنْ يأتوا مبثِل قلْ لئِن اجتمعِت اإلنس

أم يقولونَ افتراه قلْ فأتوا بعشِر سوٍر ":الثالث. "هذَا القرآِن ال يأتونَ مبثلِه ولو كانَ بعضهم لبعٍض ظهرياً
م صادقنيدوِن اِهللا إنْ كنت م منِن استطعتمثِلِه مفترياٍت وادعوا م" . الرابع قلْ ": املوضع يقولونَ افتراه أم 

أم يقولونَ تقولَه ":  املوضع اخلامس"بسورٍة مِثِلِه وادعوا مِن استطعتم من دوِن اِهللا إنْ كنتم صادقنيفأتوا 
بلْ ال يؤمنون فليأتوا حبديٍث مثِلِه إنْ كانوا صادقني".  

"اِس"" دليلُ آخروِن الند كم أولياء هللا ِمنأَن متمعهادوا ز ها الذينقُل يا أي  م صادقنيتإن كُن نوا املوتمفَت 
بالظاملني أيديهم واُهللا عليم أبداً مبا قدمت هوال يتمنون" وصدق ه حقررسولُ اِهللا وأنَّ خب وا أنهلمعفلو مل ي 

خربه ويكذب لبادروا إىل ما يبطلُ دعواه.  

"ال": خاص باليهود والنصارى والعرب قوله تعاىل" دليلُ آخر هالذي جيدون ياُألم ونَ الرسولَ النيببعيت ذين
 وقد علموا أنه ال يعرف الكتابة وال النظر يف الكتب ومل يكن من "مكُتوباً ِعندهم يف التوراِة واإلجنيل

  .شأنه

    

"أشداُء على الكفاِر رمحاُء بينهم تراهم ركَّ"" دليلُ آخر هعم رسولُ اِهللا والذين ونَ حممدداً يبتغعاً سج
 "فضالً من اِهللا ورضواناً سيماهم يف وجوِهِهم ِمن أَثِر السجوِد ذلك مثلهم يف التوراِة ومثلهم يف اإلجنيل

أن هذه الصفات ال تكون إال يف الصادقني إذ ": أحدمها: "إىل آخرة اآلية فالداللة من ذلك من وجهني
  .ذكرهم يف التوراة واإلجنيل كما سبق": لثاينا. "كانت أعدل السمات واكمل الصفات

"باحلِق فال ": خمتص باليهود قوله تعاىل" دليلُ آخر كلٌ ِمن ربزنم هيعلمونَ أن الكتاب مآتيناه والذين
املمتِرين ِمن نم يعلمون ذلك ملا استجاز أن خيربهم بأمٍر يدعي معرفتهم به و"تكونهم ال  فلوال أنه يعلم أ

  .يعرفونه
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"قوله تعاىل" دليلُ آخر :"بنصِرِه وباملؤمنني كداُهللا هو الذي أي كبسفإنَّ ح وكوا أن خيدعوإنْ يريد . وألَّف
حكيم بينهم إنه عزيز اَهللا ألَّف بني قُلُوِبِهم ولكن ما يف األرِض مجيعاً ما ألفت قلوِبِهم لو أنفقت قال "بني 

 الرب كان بني األوس واخلزرج من العداوة ما مل يكن بني أحٍد من بين آدم فألَّف اهللا قلوِبِهم؛ ابن عبد
  .ألجِل نصرة نبيِه حممٍد صلى اهللا عليه وسلم فصاروا يداً واحدةً وقلباً واحداً

"على الدي": قوله تعاىل" دليلُ آخر هباهلدى وديِن احلقِِ ليظهر الذي أرسلَ رسولَه هو ن كُلِِّه ولو كِره
  . وهذا خرب عن الغيب وكان كما أخرب"املشركونَ

"وعملُوا الصاحلاِت ليستخلفَّنهم يف األرِض كما ": قوله تعاىل" دليلُ آخر كُمآمنوا ِمن وعدَ اُهللا الذين
 هم ِمنوليبدلَن ى هلمضتالذي ار مههلم دين نمن قِبِلهم وليمكن الذين بعِد خوفهم أمناً يعبدونين ال استخلف

 يف خوفهم أوالً، وأمنهم ثانياً، واستخالفهم يف " ومعلوم أن هذه سرية أصحاب "يشركُونَ يب شيئاً
  .وهذا ظاهر الداللة. األرض

"لتهِدي إىل صراٍط مستقيٍم": قوله تعاىل" دليلُ آخر صراِط اِهللا الذي له ما يف السموات وما يف . وإنك
رنا فيما دعا إليه فكانت مكارم األخالق وحماسن الشيم صراط العقالِء وخمتار النبالِء، وهي  فنظ"األرِض

وقضى ربك أََأل تعبدوا إال إياه وبالوالديِن إحساناً إما يبلغن عندك ": األخالق املأمور ا يف قوله سبحانه
واخفض هلما جناح الذُلِّ .  وقلْ لَهما قوالً كرمياًالِكبر أحدمها أو كالهما فال تقلْ هلما أف وال تنهرهما

ربكم أعلم مبا يف نفوِسكُم إنْ تكونوا صاحلني فإنه كان . من الرحمِة وقلْ رب ارمحهما كما ربياين صغرياً
املبذرين كانوا إخوانَ إنَّ . وآِت ذا القرىب حقَّه واملسكني وابن السبيِل وال تبذر تبذيراً. لألوابني غفوراً

وإما تعرضن عنهم ابتغاَء رمحٍة من ربك ترجوها فقل هلم قوالً . الشياطِني وكانَ الشيطانُ لربِه كفوراً
إنَّ ربك يبسطُ . وال جتعلْ يدك مغلولةً إىل عنِقك وال تبسطْها كُلَّ البسِط فَتقعد ملوماً حمسوراً. ميسوراً

وال تقتلوا أوالدكم خشيةَ إمالٍق حنن نرزقُهم وإياكُم .  ويقِدر إنه كانَ بعبِاده خبرياً بصرياًالرزق ملن يشاُء
وال تقتلوا النفس اليت حرم اُهللا . وال تقربوا الزنا إنه كان فاحشةً وساَء سبيالً. إنَّ قتلهم كانَ ِخطأً كبرياً

وال تقربوا مالَ .  سلطاناً فال يسِرف يف القتل إنه كان منصوراًإال باحلق ومن قُِتلَ مظلوماً فقد جعلنا لولِيِه
وأوفُوا الكيلَ إذا ِكلْتم . اليتيِم إال باليت هي أحسن حتى يبلُغ أَشده وأوفوا بالعهِد إن العهد كان مسؤوالً

 علم إن السمع والبصر وال تقف ما ليس لك بِه. وِزنوا بالقسطَاِس املستقيِم ذلك خري وأحسن تأويالً
وال متِش يف األرض مرحاً إنك لن خترق األرض ولن تبلغَ اجلبال . والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئوالً

ذلك مما أوحى إليك ربك من احلكمِة وال جتعلْ مع اِهللا . طوالً، كلُّ ذلك كانَ سيئُّه عند ربك مكروهاً
إنَّ اَهللا يأمر بالعدِل واإلحساِن وإيتاء ذي ": ، وكذلك قوله تعاىل"نم ملوماً مدحوراًإهلاً آخر فتلقى يف جه

 ومثل هذه السري العادلة واملكارم "القُربى وينهى عِن الفحشاِء واملنكِر والبغِي يعِظكُم لعلَّكم تذكَّرون
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  .املستحسنة ال جتري على لسان ممخرق

    

"إسرائيلُ على نفسِه ":  قوله تعاىلعلى اليهود" دليلٌ آخر مكُلُّ الطعاِم كانَ ِحالً لبين إسرائيلَ إال ما حر
تم صادقنيوا بالتوراِة فاتلُوها إنْ كنلَ التوراةُ قلْ فأتزنقبِل أَن ت بعِد . ِمن ِمن فمِن افترى على اِهللا الكذب

 الِعرِق الذي يقال له النسا فنذر لئن شفاه اُهللا  روي أن إسرائيل أخذه وجع"ذلك فأولئِك هم الظاملونَ
تعاىل منه ليحرِمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب ذلك إليه حلوم اإلبل وألباا، فَشِفي فوىف 

وادعت اليهود أن ذلك كان حراماً على نوٍح حىت انتهى األمر إليهم فبني اهللا تعاىل بطالن . بنذره
أن حياجهم بالتوراة فلم جيسروا على إخراجها، ويف ذلك الداللة الظاهرة على صدق حممٍد دعواهم، وأمر 

".   

"اٍن مبٍني": قوله تعاىل" دليلٌ آخرختأيت السماُء ِبد يوم ِقبوهي"فَارت  : ا على "السنون اليت دعا النيب 
  . اجلدِب فيكونُ كالدخاناجلدب سمي دخاناً؛ ألن الغبار يزيد يف: والدخان. أهل مكة

قد توجه القرآن العظيم على مائة دليٍل وأربعة عشر دليالً عدد سورِه فالتحدي بالطوال منه " فصل"
كالتحدي بالقصار، فعلى هذا السور القصار إذا أخذت عدهلا كلماٍت على ترتيبها كانت معجزة ويقع 

ن أي سورٍة كان كانت معجزة، فإذن تبلغ ذا التحدي أو سورٍة من القصار وعدهلا من أي القرآن م
  .أدلة التعجيز منه مبلغاً يزيد على األلف دليٍل، وهذا من أسرار الكتاب العزيز وعجائب الترتيل

"تفعلُوا": قوله" دليلٌ آخر مل يقدروا على معارضته وكذلك "فإنْ مل تفعلُوا ولن أخرب أن املنكرين نبوته 
  .جرى

"وإنا له حلافظونَ": ىلقوله تعا" دليلٌ آخر لْنا الذكرنز ا حننمل يسمع إال من الرسول وكان "إن وهذا خرب 
  .األمر كما أخرب

لِْفِه": أخرب أنه" دليلٌ آخرخ فكان األمر كما أخرب حبمد اهللا ومنه"ال يأتيِه الباِطلُ من بِني يديِه وال ِمن .  

"دليلٌ آخر ""نيف أَد ِت الرومآمل غُِلبِلبونَ يف بضِع سننيغيبعِد غَلَِبهم س وقصة مبايعة "ى األرِض وهم ِمن 
  .أيب بكر رضي اهللا عنه أليب خلٍف مشهورةٌ

"ما لَم "" دليلٌ آخر ِلمال ختافون فَع رينكُم ومقصرؤوس حملِّقني إن شاَء اُهللا آمنني احلرام املسجد لتدخلُن
  . فكان كذلك"تعلَموا

فمن حاجك فيِه مىن بعِد ما جاءك ِمن الِعلِْم فَقُلْ تعالوا ندع أبناَءنا ": املباهلة قوله تعاىل"  آخردليلٌ"
  .وهذا دليلٌ يدلُّ بسياقِه وخبصوصِه على نصارى جنران.  اآلية"وأبناَءكُم ونساَءنا ونساَءكُم

"خيص اليهود وهو قوله تعاىل" دليلٌ آخر :" دوِن قُلْ إن كانت اِهللا خالصةً ِمن ةُ عنداآلِخر الدار لكم
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 وهذا دليلٌ "الناِس فتمنوا املوت إن كنتم صادقني ولن يتمنوه أبداً مبا قدمت أيديِهم واُهللا عليم بالظاملني
ا به رسول واضح وحجةٌ قاطعةٌ على اليهود، فلو مل يعلموا أم إن متنوه ماتوا، وإال كانوا متنوه فيحاجو

  . ويبطلوا نبوته، وكان ذلك أهم األشياَء عندهم"اهللا 

"م أو ": قوله تعاىل" دليلٌ آخردعونَ إىل قوٍم أُويل بأٍس شديٍد تقاتلواألعراِب ست من قلْ للمخلَّفني
 وأصحاب البأس الشديد مسيلمةُ وأصحابه يوم اليمامة وقيل فارس والروم، وأيما كان فقد "يسلمونَ

  .أخرب عن الغيب فيه فكان األمر كذلك

"م ": قوله تعاىل" دليلٌ آخرأُخرجت أهِل الكتاِب لَِئن وا ِمنالذين كفر منافقُوا إلخوا أمل ترى إىل الذين
وا ال لَِئن أُخرج. لنخرجن معكُم وال نطيع فيكم أحداً أبداً وإنْ قوتلُتم لننصرنكُم واُهللا يشهد إم لكاذبونَ

 ؛ ألنه من الغيب " ويف هذا دليلٌ ظاهر على صدق الرسول "خيرجونَ معهم ولئن قوِتلُوا ال ينصروم
  .الذي ال يعلمه إال اُهللا، فإم أخرجوا فلم خيرجوا معهم وقوتلوا فلم ينصروهم

"هم يتلُوا عليِهم ": قوله تعاىل" دليلٌ آخررسوالً من الذي بعثَ يف األميني هو مهويعلِّم ِهمآياِتِه ويزكِّي
 قيل هم من بعد "وآخرين منهم ملا يلحقوا م. الكتاب واِحلكمةَ وإنْ كانوا ِمن قبلُ لفي ضالٍل مبٍني

  .الصحابة وقيل هم األعاجم وعلى كال األمرين فقد وقع اخلرب موافقاً للمخبِر به

    

"قوله تعاىل" دليلٌ آخر :" كاِسواُهللا يعصمالن لِْفِه":  وقوله"ِمنخ ِمنِه وبني يدي ِمن معقبات وكان "لَه 
اذهبوا فإن اهللا تعاىل قد عصمين فأخرب بعصمته فما قدر أحد على قتلِه مع كثرة أعدائه : حيرس فقال

  .والقاصدين له بذلك كما عرف

"ع": قوله تعاىل" دليلٌ آخر ونَ القرآنَ أمربدتلى قُلُوٍب أَقْفَالُهاأفَالَ ي" " ونَ القرآنَ ولو كانَ ِمنربدتأفَالَ ي
 وقد أخرب كما تقدم من القصص، واليهود " وال خلف يف خربه "عنِد غِري اِهللا لوجدوا فيِه اختالفاً كَثرياً

 منها وأخرب عن أمور. يعرفون صحة ما أخرب من كتام هذا ومل يكن صاحب كتابٍة وال مشتغالً بالكتب
 أكثر مما "ما كان، ومنها ما سيكون ومن أنعم النظر يف الكتاب العزيز استنبط من أدلة صدق حممٍد 

ذكرناه، فأما أدلة رسالته من غري الكتاب العزيز فهي أكثر من أن حتصى وقد ألف يف دالئل النبوة مجاعةٌ 
  .ورٍك، ومنهم احلافظ أبو بكر البيهقيمن العلماء منهم أبو نعيم احلافظ األصبهاين، ومنهم أبو بكٍر بن ف

ومن فهم مذهب الفصاحة والبالغة وأرشده اهللا تعاىل ووفقه أمكنه أن خيتار من األخبار النبوية " فصلٌ"
الصحاح ألف حديٍث فما زاد تبلغُ مرتبة التعجيز عن اإلتيان مبثلها فيكون ألف دليٍل على النبوة مستمرة 

 "، وإذا تقررت هذه األدلة اليت ذكرناها فكل دليل دلَّ على رسالة حممد التعجيز مشهوداً هلا بالتمييز

  .وعلى رسالة من سبقه من األنبياء صلوات اهللا عليهم وسالمه، فهو دليل على الصانع سبحانه
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  الباب الثامن 

  في ذكر األسئلة واألجوبة الجدلية من الكتاب العزيز

    

وإذا قيلَ هلم ال تفِسدوا يف األرِض قالوا "سؤال املنع : كتاب العزيزيف ذكر األسئلة واألجوبة اجلدلية من ال
الَ نسلم إنا مفسدونَ؛ ألنَّ اإلصالح ضد اإلفساِد فإذا ادعوا اإلصالح فقد :  معناه"إمنا حنن مصلحون

 هذا دليلُ جواز املنِع من  ويف"أال إنهم هم املفسدونَ": أنكروا اإلفساد ثَّم منعوا هذِه الدعوى بقولِه تعاىل
طريق املعىن، وفبِه الرد على من يقولُ هذا بغريتوجيٍه إلمهاِل مراعاة صيغة لفظ اادِل، وهذا يطرد يف كلِّ 

قولُ اِهللا تعاىل عن الكفاِر حيثُ قالوا لرسِل عيسى بن مرمي ا ِبكُم": موضٍع هذا سبيله،ومثلهرنإناَّ تطَّي" 

شؤمكُم ِمنكُم ال منا، ودليله أنكم جعلْتم التذكري باِهللا وبعباِدتِه علة :  أي"طاِئركُم معكم": قالوا هلم
ِم أيمسرفون": الشؤ قوم لْ أنتمم بتإلينا ": سؤال النقِض يف قولِه تعاىل"أإنْ ذُكِّر ِهدالذين قالوا إنَّ اَهللا ع

رباٍن تأكلُه النار قل قد جاَءكُم رسلُ ِمن قبلي بالبيناِت وبالذي قلتم فَِلم أالَّ نؤِمن لرسوٍل حىت يأتينا بق
م إنْ كنتم صاِدِقنيقتلتموهم، : معناه. "قتلتموه فَِلم تِجدالعلة اليت توجب عندكم اإلميان بالرسل قد و

 فدل على جواز إيراد وهذا النقض وارد على معىن كالمهم،. فدل على أن التعليل مبا ذكرمت غري صحيح
وإذا قيلَ هلم اتبعوا ما أنزلَ اُهللا قَالُوا ": ومن صور النقض قوله. ما يهدم كالم اخلصم على أي وجٍه كان

، ومن صور "أَولَو كان آباؤهم ال يعقلونَ شيئاً وال يهتدونَ":  النقض يف قوله"بل نتبع ما ألفيناَ عليِه آباءنا
ما كان للنيب والذين آمنوا أنْ يستغفروا للمشركني ولو كانوا أويل قُربى ِمن بعِد ما ": النقض أيضاً يف قوله

، النقض بإبراهيم عليه السالم؛ ألنه استغفر ألبيه وهو مشرك يف قوله "تبني هلم أنهم أصحاب اجلحيِم
انَ استغفار إبراهيم ألبيِه إالَّ عن موعدٍة وما ك": فكان اجلواب"سأستغفر لك ريب إنه كانَ يب حفياً": تعاىل

حليم اهإنَّ إبراهيم ألو أَ منهربِهللا ت عدو أنه له فلما تبني ،ها إياها ": ومن صور النقض قوله تعاىل. "وعدفلم
أُيتَ موسى ِمن قبلُ قالُوا جاءهم احلق ِمن عنِدنا قالُوا لوال أُويتَ مثلَ ما أويتَ موسى أو مل يكفُروا مبا 

قالُوا إنْ أنتم أالَّ بشر ": سؤال القول باملوجب يف قوله تعاىل. "ساِحراِن تظاهرا وقالُوا إنا بكٍل كاِفرونَ
قالت هلم رسلُهم إنْ " القول باملوجب"مثلُنا تريدونَ أنْ تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأْتونا بسلطاٍن مبِني

ِمثلُكُم إالَّ بشر كم":  تقديره"حننآباؤ كُم عما كان يعبدأنْ يصد يريد" " يشاُء ِمن نعلى م اَهللا مين ولكن
الذين يؤذُونَ ": القول باملوجب يف قوله تعاىل" ومن ""ِعباِدِه وما كانَ لنا أنْ نأتيكُم بسلطاٍن إالَّ بإذن اِهللا
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" سؤال املعارضة ""قل أذنُ خٍري لكم يؤمن باِهللا ويؤمن للمؤمنني":  القول باملوجب"النيب ويقولونَ هو أُذُنٌ

 وذلك أنه جعله "فليأتوا حبديٍث مثِلِه" "فأتوا بعشِر سوٍر مثِلِه مفترياٍت" "فأتوا بسورٍة مثِلِه": يف قوله تعاىل
  .ج بهدليالً على نبوته، والدليل مىت عورض مبثله بطل عمله فيسقط االحتجا

وتارةً بعلتني، . "ولكُم يف القصاص حياةٌ": احلكم تارةً يعللُ بعلٍة واحدٍة منفردٍة كقوله تعاىل" فصلٌ"
وإنْ أردتم استبدالَ زوٍج مكانَ زوٍج وآتيتم إحداهن قنطاراً فال تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه ": كقوله تعاىل

بل :  فإن قيل "فضى بعضكُم إىل بعٍض وأخذنَ منكُم ميثاقاً غليظاًتاناً وإمثاً مبيناً وكيف تأخذونه وقد أ
فاجلواب أن اإلفضاَء علة يف استحقاق املهر يف الصحيح من النكاح . هي علةٌ واحدةٌ مركبةٌ من وصفني

ي كلمة اهللا وامليثاق الغليظ هو عقدةُ النكاح وه" فَلَها املهر مبا استحلَّ ِمن فَرجها "": والفاسد لقول النيب 
فهو قد يثبت مبجرده دون اإلفضاء مجيع املهر باملوت " وهو قولُه مبا استحلَلْتم ِمن كلمِة اِهللا: "عز وجل

  .ونصفه بالطالق

وما منعهم أنْ تقْبلَ منهم نفقاُم إال ": وقد يعلل احلكم بعلٍل كل علٍة تستقلُّ باحلكم كقوله تعاىل" فصلٌ"
هم كفركارهونأن الَى وال ينفقونَ إال وهمكُس مِلِه وال يأَتونَ الصالةَ إالَّ وهووا باِهللا وبرس".  

    

وتأتونَ يف ناديكم املنكر، فما كانَ جواب ": تعليق احلكم على علٍة يقتضي النقيض كقوله تعاىل" فصلٌ"
أخِرجوهم ِمن قريتكم إنهم ": ، وكقوله تعاىل"نيقوِمِه إال أنْ قالُوا أئِْتنا بعذاِب اِهللا إنْ كنت ِمن الصادق

وإذْ قالُوا إنْ كانَ هذا هو احلق فأمطر علينا حجارةً من السماِء أو أئِْتنا ": ، وكقوله تعاىل"أناس يتطهرونَ
  ."فأسقطْ علينا ِكسفَاً من السماِء إنْ كنت ِمن الصادقني":  ومثله"بعذاٍب أليٍم

وأما " "وأما الغالم" "أما السفينةُ فكانت ملساكني": وبة األسئلة على التفصيل كقوله تعاىلأج" فصلٌ"
اجلدار".  

فورب السماِء واألرِض إنه حلق مثل ": وقد تذكر صورة القياس وليس بقياس داللٍة كقوله تعاىل" فصلٌ"
ذي وعدهم به هو احلياة بعد املوت، وهو النطق وال:  فاحلكم املقيس عليه أمر وجودي"ما أنكُم تنطقون

والبعث بعد الدفن، وهو أمر معدوم وليس بينه وبني النطق مناسبةٌ، وجمرد وجود حقيقِة شيٍء ال يدلُّ على 
وجود حقيقٍة أخرى، فعند ذلك يعلم أنه ما أراد إال حتقيق الوعد بإجياد على وجٍه ال يشك فيه كوجود 

ومعلوم أنه ما أراد "  لترونَ ربكم كما ترونَ هذا القمر ال تضامونَ يف رؤيِتِهإنكم "": النطق، كقول النيب 
فإن فيه : أن رؤية القمر مقتضيةٌ لرؤية اهللا تعاىل، بل أراد أنه كائن كوجود هذا القمر ورؤيته، ولو قيل
 بالدفِن والِبلَى شبهة اقتضت القياس على النطق صح من جهة أن الكالم يغور ويعود، فهو كامليت له غيبةٌ

الشبه صحيح بالبعِث فعلى هذا قياس مث حضور.  
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 وفيه "يا بين آدم ال يفتننكُم الشيطانُ كما أخرج أبويكُم من اجلنة": ومثال قياس الشبه قوله تعاىل" فصلٌ"
ة وهي داللة على جواز إقامة الالزم للحكم أو السبب مقام نفس احلكم؛ ألنَّ فتنته سبب اخلروج من احلن

  .سبب املنع من دخوهلا، وذلك كلُّه توسعةٌ على املستدلّ

يف الترجيح وهو دليلٌ معترب يف الشرع قد تكرر وجوده يف الكتاب العزيز يف مواضع من ذلك " فصلٌ"
وال نوا يف القوِم إنْ تكونوا تأملونَ فإنهم يأملونَ كما تأملونَ وترجونَ من اِهللا ما ال ": قوله عز وجل

التحريض على القتال والتسلية ملا اصاب من مكروٍه بالتساوي يف األمل، واملزيةُ لكم :  ومعناه"يرجونَ
عليهم مبا ترجون من ثواب اهللا تعاىل، فأنتم أَوىل بطلبهم وأحرى بالصرب على املكروه من جهتهم، ومن 

 ال يِهدي إال أَنْ يهدى فما لكم كيف أفمن يهدي إىل احلق أحق أن يتبع أمن": الترجيح قوله تعاىل
قِل احلمد ِهللا وسالم على عبادِه الذين اصطَفَى آُهللا خري أما ":  ومن الترجيح أيضاً قوله تعاىل"حتكمونَ
أفمن أسس بنيانه على تقْوى ِمن اِهللا ورضواٍن ": ومن الترجيح قوله تعاىل.  يف مخِس مراٍت أمن"يشركونَ

خالظاملني م واُهللا ال يهدي القومبه يف ناِر جهن ارٍف هاٍر فَارعلى شفا ج هبنيان سأس أَمن رومن "ي 
 وذلك ملا تقرر أن "يا صاحيب السجِن أأرباب متفرقونَ خري أِم اُهللا الواحد القهار": الترجيح قوله تعاىل

ومن الترجيح املذكور يف احلجة . وع االختالف بينهمااالثنني ال بد من وجود الفساد منهما لوق
  ."فأي الفريقِني أحق باألمِن"العظمى

: يف املفهوم وهو ينقسم قسمني مفهوم املوافقة ومفهوم املخالفة، فاملوافقة متفق عليه لقوله تعاىل" فصلٌ"

وِمن ": ذلك قوله تعاىلفمفهومه حترمي الضرب والسب؛ ألن التأفيف دون ذلك وك"فال تقلْ هلما أٍف"
أهِل الكتاِب من إنْ تأمنه بقنطاٍر يؤده إليك ومنهم من إنْ تأمنه بديناٍر ال يؤدِه ِإليك إال ما دمت عليِه 

 وال خيفى أن من يؤدي القنطار يؤدي ما دونه ومن خيون يف ديناٍر خيون فيما فوقه، ويسمى ذلك "قائماً
 فمفهومه إن مل يكن عليه قائماً مل "ما دمت عليِه قائماً": ملخالفة كقوله تعاىلومفهوم ا. فحوى اخلطاب

فمِن افْترى على اِهللا الكذب من بعِد ذلك ": ليس هو حبجٍة لقوله تعاىل: يؤده إليك، ومن الناس من يقول
بل الرسالة وبعدها وقبل ، ومعلوم أن من افترى على اِهللا الكذب فهو من الظاملني ق"فأولئك هم الظاملونَ
  .نزول الكتاب وبعده

    

وقالوا ما هلذا الرسوِل يأكلُ ": وقد مسى اهللا سبحانه الشبه اليت أوردها الكفار أمثاالً، فقال تعاىل" فصلٌ"
ةٌ يأكلُ أو يلْقَى إليه كرتٌ أو تكونُ له جن. الطعام وميشي يف األسواِق لوال أُنزل إليه ملَك فيكونَ معه نذيراً

انظر كيف ضربوا لك األمثالَ فضلٌّ ":  فكانَ اجلواب"منها وقالَ الظاملونَ إنْ تتبعونَ إالَّ رجالً مسحوراً
، وهذا جواب جدل يتضمن فساد ما متسكوا به من الشبِه املذكورة؛ ألم قالوا إنه "فال يستطيعونَ سبيالً
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أي فكيف يكون معه ملك أو يلقى إليه كرتٌ، مث جاَء اجلواب مسحور واملسحور مبلبل الفكر ذاهب الر
 فأما ما اقترحوه من "وما أرسلْنا قبلك ِمن املرسلني إالَّ إنهم ليأكلونَ الطعام وميشونَ يف األسواق": اآلخر

ا أنْ وما منعن": اآليات يف هذا املوضع ويف غريه فاجلواب عنه مذكور يف عدة مواضع، منها قوله تعاىل
وقالوا لوال أُنِزلَ عليِه ملَك ولو أنزلْنا ":  وقال يف موضع آخر"نرِسلَ باآلياِت إالَّ أنْ كَذَّب ا األولونَ

وملا وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك مبا ":  ومثله قوله تعاىل"ملَكَاً لقُِضي األمر مث ال ينظَرونَ
عند ِهدبين إسرائيلع معك لك ولنرسلن لنؤمنن ا الرجزنع كشفت لئن إىل . ك م الرجزا عنهفلما كشفْن

  ."فانتقمنا منهم فأغرقْناهم يف اليم بأنهم كذَّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلني. أجٍل هم بالغوه إذا هم ينكُثُونَ

ليهم السالم املقترحات من األمم وبني اآليات اليت تبتكرها والفرق بني اآليات الداله على صدق الرسل ع
األنبياء أن املقترحات مل تبق هلم عذراً يف ترك اإلميان بعد اإلتيان ا، إذ هي مبرتلة املشاهد الذي أجاز 
اخلصم شهادته عليه، فإذا رد وجحد فقد عاند وصد فاستحق تعجيل اإلنزال به، خبالف سائر اآليات 

كانت أدلةٌ إال أن للناظر فيها فسحة النظر ومهلة التأمل، فلهذا مل يعجل عقابه وهذا املعىن دل فإا وإن 
ولو أنا أهلكناهم بعذاٍب ِمن قبِلِه لَقَالُوا ربنا لوال أَرسلْت إلَينا رسالً فنتبع آياِتك من قبِل ": عليه قوله تعاىل

  ."أن نِذلَّ ونخزى

: التقليد واملقلدين وقد عام اهللا عز وجل يف كتابه العزيز يف عدة مواضع منها قوله تعاىليف ذم " فصلٌ"

وإذا قيلَ هلم اتِبعوا ما أنزلَ اُهللا قالُوا بلْ نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كانَ آباؤهم ال يعقلونَ شيئاً وال "
وا إىل ما أَنزلَ اُهللا وإىل الرسوِل قالُوا حسبنا ما وجدنا وإذا قيلَ هلم تعالَ": ، ومن ذلك يف املائدة"يهتدون

بلْ قَالُوا إنا ": ،ومن ذلك يف حم الزخرف"عليِه آباَءنا أَو لَو كَانَ آباؤِهم ال يعلمونَ شيئاً وال يهتدون
هة متسك ا مجيع األمم ، مث ذكر سبحانه أن هذه الشب"وجدنا آباَءنا على أُمٍة وإنا على آثاِرهم مهتدونَ

وكذلك ما أرسلْنا ِمن قبلك يف قريٍة ِمن نذيٍر إالَّ قالَ مترفُوها إنا وجدنا آباَءنا على أُمٍة ": قال سبحانه
أو لو كانَ ": قوله تعاىل": أحدمها: "، فكان اجلواب عن شبِهِهم من وجهني"وإنا على آثاِرهم مقتدون

. "قل أولَو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليِه آباَءكم"" : الوجه الثاين. ""شيئاً وال يهتدونآباؤهم ال يعقلونَ 

 وال هداية آباءهم، وإمنا ذكر ذلك توطئةً الستماع حجتِه "بأهدى": قوله" إحدامها: "وههنا نكتتان
إنا ": ماع ما هو أهدى إىل قوهلمأعرضوا عن اجلواب امللزم هلم إىل است": النكتة الثانية"وتلطفاً إىل هدايتِه 

  ."مبا أُرِسلْتم به كافرونَ

إنَّ الذين يكتمونَ ما ": يف جواز التجوز ويف الكتاب العزيز من ذلك كثري من ذلك قوله تعاىل" فصلٌ"
ارال يأكلونَ يف بطوِنِهم إال الن الكتاِب ويشترونَ به مثناً قليالً أولئك م يف احلالة  وقد ع"أَنزلَ اُهللا ِمنلم أ

والشراَء، والصرب على النار احلاضرة ال يأكلون النار.  
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كُلوا ِمن مثِرِه إذا أمثر وآتوا حقَّه يوم ": جيوز عطف الواجب على غري الواجب كقوله تعاىل" فصلٌ"
  ."كُلوا من طيباِت ما رزقْناكُم واشكروا ِهللا إنْ كنتم إياه تعبدونَ":  وكقوله"حصادِه

    

مثَّ قيلَ هلم أين ما كنتم تشركونَ ِمن دوِن اِهللا ": واإلنكار بعد االعتراف ال يسمع دليله قوله تعاىل" فصلٌ"
 فعاقبهم على ضالهلم األول "قالوا ضلُّوا عنا بل مل نكُن ندعوا ِمن قبلُ شيئاً كذِلك يِضل اُهللا الكافرين

  .بضالٍل هو اإلنكار بعد االعتراف

أمل نربك فينا وليداً ولبثْت فينا ِمن عمِرك ": ومن لطائف األجوبة احلدلية ملا قال فرعون ملوسى " فصلٌ"
بين إسرائيل":  كان جواب موسى عليه السالم"سنني دتبأن ع ها عليمتُن نعمه فالذي اعتده "وتلك 

  .كالم ال على لفظهفرعونُ نعمةً جعلها موسى نقمةً هو جواب على معىن ال

إبلٌ وبقر :  واألنعام ثالثةُ أنواع"وعليها وعلى الفلِك تحملونَ": ومن أنواع التجاوز قوله تعاىل" فصلٌ"
واملركوب منها اإلبل خاصة. وغنم.  

 وما يا أهلَ الكتاِب هل تنقمونَ ِمنا إال أنْ آمنا باِهللا" قل"": يف املباكتة بالتشنيع منها قوله تعاىل" فصلٌ"
أنزلَ إلينا وما أُنِزلَ ِمن قبلُ وأن أكثركم فاسقونَ قُلْ هل أنبئُكم بشٍر ِمن ذلك مثوبةً عند اِهللا من لعنه اُهللا 

 "وغضب عليِه وجعلَ منهم القردةَ واخلنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضلُّ عن سواِء السبيِل

سبِب حكٍم خالف فيه الفقهاء، أو قوٍل فيه نفرةٌ مثلُ املخلوقة من الزنا فإذا وقع التشنيع على مذهٍب ب
وجواز اخلضخضة على مذهب اإلمام أمحد، أو ما كان للخصم أن يشنع على مذهبه مبا هو من هذا 

  ".يا إخوان القردِة:" قال لليهود"القبيل وقد صح أن النيب 

وقالِت اليهود يد اِهللا مغلولةٌ غُلَّت أيديهم ":ناس يف اجلزاِءومما جيري جمرى املقابلة يف األذى واجل" فصلٌ"
وملا كانت يد اِهللا مبسوطةً بالقدرة على اإلجياد واإلعدام .  واللعن هو الطرد والبعد"ولُِعنوا مبا قالُوا

  .واإلشقاِء واإلسعاد كان القول بغلول يده سبحانه أبعد احملاالت يف نظر العقل فاستحقوا اإلبعاد

لقد كفر الذين قالُوا إن اَهللا ": التخصيص بالذكر ال يدل على االختصاص يف احلكم كقوله تعاىل" فصلٌ"
مرمي بن املسيح الذين قالُوا إنَّ اَهللا ثالثُ ثالثٍة":  وقال سبحانه بعدها"هو كفر لقد".  

حتدى جبملة القرآن وتارةً بعشِر أنه تارةً " : الشبهة األوىل: "يتضمن ثالث شبٍه واجلواب عنها" فصلٌ"
فإن قيل . سوٍر، وتارةً بسورٍة، واجلواب أنه ذكر اآلحاد والعقود ونفاها ليعلم العجز عن كله وبعضه

القدمي ال يوصف بكلٍّ وال بعٍض قيل هذا كقولنا عاملٌ مريد قادر هذه بعض صفات القدمي وال نريد بعِضية 
  . وأربع عشرةَ سورةً كذا كذا آيةٌالقرآن مائةُ: التجزي وكما تقول

ما احلكمة أن هذا الكتاب العزيز مل يرتل مجلةً واحدةً وسائر الكتب نزلت مجلةً مجلةً " : الشبهة الثانية"
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. وقالَ الذين كفروا لوال نزلَ عليِه القرآنُ مجلةً واحدةً كذلك ِلنثَبت بِه فؤادك ورتلناه ترتيالً": قال تعاىل

  ."أتونك مبثٍل إال جئناك باحلق وأحسن تفسرياًوال ي

القوم كانوا قبلنا عماالً فكتبت كتب عهودهم وسلمت إليهم مجلةً، وهذه : اجلواب الثاين قال أهل املعاين
  .األمة أحباب ورسائل األحباب ال تنقطع

لعقاب عليه؟ واجلواب ثبت كيف اجلمع بني إرادة خلق الفعل وا: شبهة القدرية، قالوا" : الشبهة الثالثة"
باإلمجاع أنه حكيم عادلٌ، واحلكيم العادل غري متهم كيف وقد ذكر الظلم يف الكتاب العزيز يف مائيت 

وذمه وذم الظاملني، ونفى الظلم عن نفسه يف مثانيٍة وعشرين موضعاً منها، . موضٍع ومثانني موضعاً
ريه مث يفعله وهو أعدل العادلني وأجلُّ املنعمني، واخلوض ويستحيل أن حيرم شيئاً على نفسه ويقبحه من غ

  .يف هذا منِهي عنه، ألنه حبر مغرق ولكشفِه ميعاد يوم تبلَى السرائر

إنَّ الذين كَفَروا بعد إمياِنِهم مثَّ ازدادوا كفراً ": والدليل علن أن توبة الزنديق ال تقبلُ قوله عز وجل" فصلٌ"
أن قليل الكفر وكثريه سواٌء يف استحقاق القتل :  واملعىن فيه" توبتهم وأولئك هم الضالُّونَلن تقْبلَ

. واستيجاب النار، والتوبة مقبولةٌ يف قليله وكثريه، فال معىن لزيادة الكفر إال إبطانَ الكفِر وإظهار اإلميان

  .واُهللا تعاىل أعلم بكتابِه وأسرار خطابِه

  " حلمد واملنةمتت الرسالة وهللا ا"
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